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บทคัดยอ 

การใหบริการตัวเลมหนังสือแบบเปดในสํานักหอสมุดกลางทําใหผูใชสามารถหยิบตัวเลมหนังสือ

ตามท่ีตองการผานการสืบคนบนหนาจอ OPAC อยางไรก็ตาม มีผูใชจํานวนหนึ่งทีไมคุนชินกับการไปหยิบตัวเลมบน

ชั้นจากเลขหมูที่ไดมา ผลงานน้ีจึงเปนการพัฒนาระบบชวยผูใชคนหาตัวเลมหนังสือบนชั้นดวยระบบระบุตําแหนง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องมือชวยการคนหาตัวเลมหนังสือบนชั้นที่ผูใชตองการ โดยกําหนดกลุมเลขหมู

สําหรับการทดลองระบบ และขอมูลที่ระบุตําแหนงตัวเลมบนชั้นจะปรากฏบนหนาจอผลการสืบคน จากนั้นใหผูใช

สืบคนและไปหาตัวเลมที่ช้ัน ซึ่งผลการทดลองพบวาผูใชสามารถหาตัวเลมที่ตองการบนช้ันไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว สามารถพัฒนาและขยายผลไดตอไป 

 

คําสําคัญ: การคนหาหนังสือบนชั้น, ระบบระบุตําแหนง 

 

ABSTRACT 

Many users in the Central Library can search and access books on the shelf they 

need through OPAC. Nevertheless, some of them are not able to access books on the shelf by 

themselves. This trial project is developed aiming at assisting users to access books on the shelf 

as needed. The group of book classification is selected and processed to appear on the OPAC 

when they are searched.  According to the COVID 19 pandemic, the library staff are selected as 

the users. The finding reveals that they can access books as specified on OPAC as easy and 

precise and could be further developed. 

  

Keyword: Book Location, Specification System 

   



 

บทนํา 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดชองทางใหผูใชบริการสามารถสงขอ

รองเรียนไดหลายชองทาง ไดแก กลองรับฟงความคิดเห็น หนาเว็บไซตหองสมุด รองเรียนผานไลนและอีเมล เปนตน 

ซึ่งขอรองเรียนท่ีไดรับมานั้นจะถูกสงตอใหผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข ที่ผานมาพบวา ขอรองเรียนของผูใชบริการที่

สําคัญเรื่องหนึ่งคือ ผูใชบริการไมพบหนังสือตามเลขหมูที่แจงไว ไมเขาใจวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น หรือหนังสือที่ 

จัดเรียงไมรูเรื่อง ไมเปนหมวดหมู ในเว็บข้ึนวามี แตที่ชั้นไมมี ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากผูใชบริการไมคุนเคยกับ

สถานที่จัดเก็บหนังสือ หรือเปนผูใชใหมทีเ่พ่ิงเขามาใชหองสมุดและไมทราบวิธีการจัดเรียงหนังสือบนช้ัน จึงสงผลทํา

ใหผูใชบริการไมสามารถเขาถึงตัวเลมหนังสือตามท่ีตองการได 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือข้ึนชั้น มีความเขาใจ

ปญหาและเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาการหาหนังสือบนช้ันไมพบ จึงไดรวมกับฝายเทคโนโลยหีองสมุดพัฒนา

วิธีชวยคนหาหนังสือบนชั้นโดยใชระบบระบุตําแหนง ซึ่งเปนระบบที่ระบุตําแหนงของหนังสือใหตรงกับตําแหนงท่ี

ผูใชบริการสามารถหาไดงาย โดยขอมูลที่ผูใชบริการเห็นบนเว็บไซตหองสมุด เปนขอมูลบอกตําแหนงของหนังสือวา

อยูชั้นที่เทาไรของตึก อยูในล็อคอะไรของชั้นหนังสือ ทําใหผูใชไมจําเปนตองไปคนหาตามเลขหมูหนังสือ (call 

number)  

 

วัตถุประสงค 

1.  พัฒนาวิธีชวยคนหาหนังสือบนช้ันโดยใชระบบระบุตําแหนง (Shelf Information) 

2.  เพ่ือสรางเครื่องมือชวยการคนหาตัวเลมหนังสือบนช้ันที่ผูใชตองการ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ   

แบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นเตรียมการ 

1. ปรึกษารองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําความเขาใจ

เก่ียวกับระบบระบุตําแหนง และการแจงตําแหนงช้ันหนังสือลงในระบบสืบคนทรัพยากรหองสมุด (PRIMO) 

2. วางแผนดําเนินงาน โดยเลือกหนังสือที่จะทดลองคือ หนังสือภาษาไทยหมวด 300 เลขหมู

ยอยระหวาง 300 ก - 306 ส113  

3. ประสานงานกับฝายเทคโนโลยีหองสมุด เพ่ือนําขอมูลไปใสในฐานขอมูล My SQL ซึ่งเปน

ฐานขอมูลท่ีดูแลโดยฝายเทคโนโลยีหองสมุด และเมื่อมีหนังสือเลมใหมเขามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงวางหนังสือ 

ผูดูแลช้ันจะเปนผูดําเนินการปรับปรุงขอมูล โดยทําผานระบบบริหารจัดการท่ีทางฝายเทคโนโลยีหองสมุดจัดทําให 

ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี   

1)  ชั้น (Floor) หมายถึง ชั้นของอาคาร เชน ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 เปนตน  

2)  ตู หมายถึง หมายเลขของตูหนังสือในแตละชั้น เชน ตูที่ 1 ตูที่ 2 เปนตน 

3)  ดาน หมายถึง ดานของตูหนังสือ เชน ดาน A (ฝงดานขวาของตูหนังสือ ดาน B (ฝง

ดานซายของตูหนังสือ) 



 

4)  ล็อค หมายถึง ล็อคของตูหนังสือ โดยในแตละดานจะแบงออกเปน 10 ลอค เชน ล็อคที่ 

1 ล็อคที่ 2 เปนตน 

5)  ชั้นของตู หมายถึง ลําดับชั้นของตูหนังสือ โดยแตละล็อคประกอบดวยช้ันทั้งหมด 7 ชั้น 

เชน ชั้นที่ 1 ของตู ชั้นท่ี 2 ของตู เปนตน 

6)  ภาษา หมายถึง ภาษาของหนังสือท่ีจัดเก็บบนตู เชน TH หมายถึง หนังสือภาษาไทย หรือ 

EN หมายถึง หนังสือภาษาอังกฤษ 

7)  คอลเล็กชัน หมายถึง ประเภทของหนังสือ เชน ทั่วไป อางอิง นวนิยาย หนังสือเด็ก  

หองกุหลาบมัลลิกะมาศ หองขจร สุขพานิช เปนตน 

8)  เลขเรียกหนังสือนอยที่สุด หมายถึง เลขเรียกหนังสือท่ีมีคาต่ําสุดในชั้น เชน 300 ก เปนตน 

9)  เลขเรียกหนังสือมากที่สุด หมายถึง เลขเรยีกหนังสือที่มีคาสูงที่สดุในชั้นเชน 300 ส113 

เปนตน 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการบันทึกขอมูล 

ชั้น ตู ดาน ล็อค ชั้นของตู ภาษา คอลเลกชัน 
เลขเรียกหนังสือ 

นอยที่สุด 

เลขเรียกหนังสือ 

มากที่สุด 

5 1 A 1 3 TH ทั่วไป 300 ม 173 301.41 ส 246 

 

4.  บันทึกขอมูลเลขหมูหนังสือลงใน Google Sheets โดยใสขอมูลเลขหมูหนังสือของแตละ

ล็อค แตละชั้น เชน ดาน A ล็อคท่ี 1 ชั้นท่ี 1 ประกอบดวยหนังสือที่เริ่มตนดวยเลขหมู 300 ก – 300 ส 532 

 

 
 

ภาพที่ 1. การแสดงตัวอยางดานหนาตูหนังสือ 

 

ฝงขวา คือ ดาน  A ฝงซาย คือ ดาน B 

 ตูที ่1 

  หมวดหมูหนังสือ 

เลขหมูยอยหนังสือ 



 

ใน 1 ตู แบงเปนดาน A  และดาน B  ซึ่งในละดานประกอบดวย 10 ล็อคๆ ละ 7 ชั้น 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงดานและลอ็คหนังสือ 

 ล็อค  

1 

ล็อค  

2 

ล็อค  

3 

ล็อค  

4 

ล็อค  

5 

ล็อค  

6 

ล็อค  

7 

ล็อค  

8 

ล็อค  

9 

ล็อค 

10 

ชั้น 1 

 

          

ชั้น 2 

 

          

ชั้น 3 

 

          

ชั้น 4 

 

          

ชั้น 5 

 

          

ชั้น 6 

 

          

ชั้น 7 

 

          

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ภาพที่ 2. ภาพตัวอยางการแสดงผลท่ีตูหนังสือ 

 

5. การเรียกใชขอมูลระบบระบุตําแหนง ซึ่งจะแสดงผลผานเว็บบราวเซอร โดยการรับคาเลข

เรียกหนังสือจากระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (PRIMO) ผานทาง URL หลังจากนั้นจะนําเลขเรียกหนังสือที่

ไดรับไปตรวจสอบกับฐานขอมูล My SQL และแสดงตําแหนงของหนังสือที่ตองการ 

6. จัดทําปายบงชี้ระบุตําแหนงแตละชั้นตามล็อคที่ตัวเลมหนังสือนั้นวางอยู 

 

ขั้นทดลองใชงาน 

บุคลากรหองสมุด จํานวน 10 คน ทดลองสืบคนหนังสือในเลขหมู 300 ก – 306 ส113 โดยให

คนหาหนังสือที่มีใหบริการในชวงเลขหมูดังกลาว คนละ 1-3 เลม และใหจดบันทึกผลลัพธที่ไดลงในแบบฟอรมที่

เตรียมไว และไปคนหาหนังสือตามขอมูลท่ีได 

 

ขั้นประเมนิผล 

หลังจากทดลองสืบคนแลว บุคลากรหองสมุดจะเปนผูประเมินผลการใชงานระบบ โดยใหตอบ

คําถามจํานวน 4 ขอ ดังนี ้

1. ทานพบหนังสืออยูบนช้ันถูกตองตรงกับที่ระบบแจงไว 

300.72 ผ 142 – 300.72 พ 647 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 1 

ลอค 1 ลอค 2 

300.72 พ 884 – 300.72 ว 293 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 2 

300.72 ว 557 – 300.72 ส 753 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 3 

300.72 ส 761 – 300.72 ส 852 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 4 

300.72 ส 882 – 300.76 ณ 382 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 5 

300.76 ต 257 – 300.9593 อ 624 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 6 

301 ก 427 – 301 จ 225 

ดาน A ล็อค 2 ชั้น 7 

300 ก – 300 ส 532 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 1 

300 ส 558 – 300.2 ส 181 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 2 

300.2 อ 131 – 300.7 พ 884 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 3 

300.7 ม 246 – 300.71 ร 399 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 4 

300.71 ว 651 – 300.72 ก 471 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 5 

300.72 ก 475 – 300.72 ช 244 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 6 

300.72 ณ 212 – 300.72 ป 759 

ดาน A ล็อค 1 ชั้น 7 



 

2.  ทานเห็นดวยวาระบบระบุตําแหนงเปนประโยชนตอผูใชในการคนหาหนังสือไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและแมนยํา  

3.  ทานเห็นดวยวาสมควรขยายผลการใชระบบนี้ตอไปยังเลขหมูอื่น 

4.  ทานมีความพึงพอใจที่มีตอการสืบคนหนังสือบนชั้นดวยระบบระบุตําแหนงในระดับใด    

 

ผลการดําเนินการ และการอภิปรายผล  

กลาวไดวา การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือชวยในการคนหาหนังสือบนชั้นโดยใชระบบระบุตําแหนง 

(Shelf Information) สามารถชวยผูใชบริการคนหาตัวเลมหนังสือตามที่ตองการไดจริง ซึ่งอาจเปนทางเลือกหนึ่ง

สําหรับหองสมุดในการนําไปปรับ ใชไดโดยไมจําเปนตองคนหาตามเลขหมูหนังสือ (call number) ตามที่เคยปฏิบัติ

กันมา และหากจะมีการนําไปปรับใชจริง จะตองมีการเตรียมการที่ช้ันหนังสือดวย เชน การติดปายช้ัน (Floor) ตู 

ดาน เปนตน รวมถึงกรณีที่ไดรับหนังสือใหมออกใหบริการ ตองมีการตรวจสอบวา หนังสือเลมนั้นอยูในชวงช้ัน

เลขหมูท่ีกําหนดไว และจะตองมีการปรับเปลี่ยนขอมูลในฐานขอมูล My SQL ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

นอกจากนี้ เมื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรหองสมุดจํานวน 10 คน ที่มีตอการใชงาน

ระบบระบุตําแหนง พบวา บุคลากรหองสมุดมีความพึงพอใจตอการใชงานระบบอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.90) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ พบหนังสืออยูบนช้ันถูกตองตรงกับที่ระบบแจงไว ระบบระบุตําแหนงเปนประโยชนตอผูใชใน

การคนหาหนังสือไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสมควรที่จะขยายผลตอไปยังเลขหมูอ่ืน   

 

 
 

ภาพที่ 3. คําวา shelf information ที่ปรากฏในการแสดงผล 

 คลิก  



 

 
 

ภาพที่ 4. แสดงขอมูลที่ระบุตําแหนงท่ีจัดเก็บหนังสือหลังจากที่คลิก Shelf Information 

 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน 

สรุปผล 

การสรางเครื่องมือชวยคนหาหนังสือดวยระบบระบุตําแหนง จะชวยใหผูใชบริการสามารถคนหา

หนังสือไดสะดวก รวดเร็ว เพราะขอมูลที่ปรากฏจะระบุวา หนังสือที่ตองการอยูช้ันที่เทาไรของตึก อยูในล็อคอะไร

ของช้ันหนังสือ ทําใหผูใชไมจําเปนตองไปคนหาตามเลขหมูหนังสือ แตอยางไรก็ตาม ผลการทดลองที่ไดรับจากการ

สืบคนจาก OPAC พบวาภายใตเลขหมูท่ีกําหนดในการทดลอง มีหนังสือที่ไมไดใหบริการอยูที่ช้ันที่ทําการทดลอง 

เน่ืองจากหองสมุดมีหนังสือประเภทอ่ืนอยูภายใตเลขหมูเดียวกันดวย เชน หนังสือใชนอย ปริญญานิพนธ เปนตน ซึ่ง

อาจสรางความสับสนแกผูใชบริการได 

ขอเสนอแนะ 

1. กรณีตองการใชงานระบบระบุตําแหนงในอนาคต จําเปนตองแนะนําวิธีการสืบคนใหแก

ผูใชบริการ เนื่องจากตองคลิกหนาจอหลายครั้ง จึงจะไปถึงหนาที่มีปรากฏ คําวา shelf information 

2. กรณีไดรับหนังสือใหมออกใหบริการ ตองมีการตรวจสอบวา หนังสือเลมนั้นอยูในชวงชั้น

เลขหมู ท่ีกําหนดไวหรือไม หากไมอยูในชวงท่ีกําหนด จะตองมีการปรับเปลี่ยนขอมูลในฐานขอมูล My SQL ใหเปน

ปจจุบัน 

การนําไปใชประโยชน 

หองสมุดอาจทดลองใชระบบระบุตําแหนงนี้กับหนังสือบางประเภทได เชน นวนิยาย เรื่องสั้น 

เนื่องจากปกติแลวหนังสือประเภทนี้ จะมีการกําหนดสัญลักษณพิเศษแทนการกําหนดเลขหมู ซึ่งจะชวยใหผูใชท่ีไม

คุนเคยกับลําดับตัวอักษรภาษาไทย สามารถคนหาหนังสือไดอยางรวดเร็วข้ึน 
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